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A Memorandum a KNOÉ Egyesület megkeresésére készül azt elősegítendő, hogy a hazai 

nyugdíjrendszer kapcsán fennálló diszkriminatív szabályozás ellen a leghatékonyabb jogorvoslati 

lehetősége(ke)t vázoljuk leendő ügyfeleink számára. Az alábbiakban két lehetséges jogorvoslati 

eljárás ismertetésére kerül sor azok prognosztizálható költségvonzataival együtt.

Tényállás:

Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: EUB) állandó ítélkezési gyakorlata alapján minden 

kétséget kizáróan megállapítható, hogy a rendvédelmi szervek tagjai, továbbá a katonák részére 

megállapított szolgálati nyugdíj olyan díjazásnak tekinthető, amely a foglalkoztatás és a 

munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 

2000/78/EK irányelv1 (továbbiakban: irányelv) tárgyi hatálya alá tartozik. 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (továbbiakban: Hjt.) 259. § (6) 

bekezdésének azon előírása, amely szerint csak az 1977. január 1-je és 1990. március 15. közötti 

szakmunkásképző, szakközépiskolai tanulói idő számítható be a szolgálati időbe azt eredményezi, 

hogy a teljes négy év szakmunkásképző, szakközépiskolai tanulói időt közel 100%-ban csak az 

1963-1971 között született személyek részére számolták be a szolgálati időbe, ez pedig de facto 
közvetett életkoron alapuló megkülönböztetésre vezetetett a jogalkalmazásban. 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (továbbiakban: Khtv.) 5. §-a azzal, hogy az 1955. 

január 1. után született nyugellátásban részesülőktől elvonja a korábban megállapított és 

folyósított nyugellátásukat életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést valósít meg. 

Az EU Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint ellentétes a 2000/78/EK irányelv 2. cikke 

előírásával az olyan életkoron alapuló megkülönböztetés, amely jogszerű foglalkoztatáspolitikai és 

munkaerő piaci céllal objektív és ésszerű módon nem igazolható, másrészt e cél eléréséhez nem 

tekinthető megfelelő és szükséges eszköznek. 

Az EU Bíróság Nagy Tanácsa által 2019. január 19-én meghozott C 258/17. számú ítélete alapján 

az is megállapítható, hogy az EU Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata során különbséget tesz a 

1 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról. 
Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=HU
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jogerős közigazgatási határozatok által kiváltott joghatás módosíthatósága tekintetében aszerint, 

hogy az adott határozat valamennyi joghatását kifejtette-e. 

Az EU Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a nyugdíjhatározat jogerőre történő 

emelkedésével egyidejűleg nem fejti ki az összes joghatását, tekintettel arra, hogy a 

nyugdíjhatározat alapján a nyugdíjat akár évtizedeken keresztül havonta folyósítják, hanem épp 

ellenkezőleg az érintett személy teljes nyugdíjas időszaka alatt rendszeresen hatást vált ki. 

Az EU Bíróság a C 258/17. számú ítéletében rögzítette, hogy az osztrák hatóság által egy 

diszkriminatív osztrák jogszabály alapján egy rendőr részére 1976-ban megállapított 

nyugdíjcsökkentést – amelyet az osztrák bíróság is elbírált és helyben hagyott – az egyenlő 

bánásmód biztosítása érdekében meg kell szüntetni. Az EU Bíróság Nagy Tanácsa által 

meghozott C 258/17. számú ítélete alapján megállapítható, hogy a nyugdíjügyben született 

jogerős, már a bíróság által is elbírált társadalombiztosítási határozat által kiváltott diszkriminatív 

joghatás következményeit orvosolnia kell a nemzeti hatóságnak és bíróságnak az egyenlő 

bánásmód biztosítása érdekében. A fentiekből következik, hogy a 2000/78/EK irányelv előírásait 

sértő életkoron alapuló diszkrimináció megszüntetése érdekében az érintetteknek jogorvoslati 

kérelmet kellene előterjeszteni a nyugdíj feléledése és a szolgálati idő módosítása érdekében. 

Az uniós jog elsőbbségi elve megköveteli a magyar bíróságoktól, hogy a diszkriminatív magyar 

jogszabályt az EU Bíróság alábbiakban idézett C 231/06–C 233/06. számú egyesített ügyekben 

hozott ítéletének (39) pontja szerint ne alkalmazza. Az EU Bíróság C 231/06–C 233/06. számú 

egyesített ügyekben hozott ítélete (39) pontja: „Egyébiránt, ahogyan azt a Bíróság már több alkalommal 
kimondta, a közösségi joggal ellentétes hátrányos megkülönböztetés ügyeiben, amíg az egyenlő bánásmódot 
visszaállító intézkedések nem kerültek elfogadásra, az egyenlőség elvének tiszteletben tartása csak úgy 
biztosítható, ha a hátrányos helyzetbe hozott személyeknek biztosítják ugyanazokat az előnyöket, amelyekben a 
kedvezményezett csoporthoz tartozó személyek részesülnek. Ilyen esetben a nemzeti bíróság valamennyi 
diszkriminatív nemzeti rendelkezéstől köteles eltekinteni anélkül, hogy a jogalkotót fel kellene szólítania e 
rendelkezés hatályon kívül helyezésére, vagy meg kellene várnia a rendelkezés hatályon kívül helyezését, illetve 
köteles a hátrányos helyzetbe hozott csoport tagjaira is ugyanazt a rendszert alkalmazni, ami a másik csoport 
tagjaira vonatkozik (a Bíróság C 408/92. sz. Avdel Systems ügyben 1994. szeptember 28 án hozott 
ítéletének [EBHT 1994., I 4435. o.] 16. és 17. pontja; a C 442/00. sz. Rodríguez Caballero-ügyben 2002. 
december 12 én hozott ítéletének [EBHT 2002., I 11915. o.] 42. és 43. pontja; valamint a C 81/05. sz. 
Cordero Alonso-ügyben 2006. szeptember 7 én hozott ítéletének [EBHT 2006., I 7569. o.] 45. és 46. 
pontja).” 
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Állásfoglalás:

Az egyeztetés során több verzió is felmerült a fenti EU Bírósági határozat nyomán a hazai 

jogalkotó és jogalkalmazó szervek felé történő jelzés és az érintettek jogainak érvényre juttatása 

érdekében. 

I. Közigazgatási hatósági eljárás majd ennek bírósági felülvizsgálata

A társadalmi nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 80. § (1a) 

bekezdésének a) pontja értelmében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátást - kérelemre vagy 
hivatalból - a nyugellátás eredeti kezdő időpontjától kezdődően, a nyugellátás eredeti kezdő időpontjában 
alkalmazandó jogszabályok alapján, magasabb összegben, vagy az igénylő számára egyébként kedvezőbb módon 
újra megállapítja, ha a nyugellátást jogszabálysértően állapították meg az igénylőnek járónál alacsonyabb 
összegben, vagy az igénylő számára egyébként kedvezőtlenebb módon.

Ezen rendelkezésből kifolyólag minden érintett jogosult kérelemmel fordulni a 
nyugdíjfolyósító hatósághoz, hogy a diszkriminatív szabályozás figyelmen kívül hagyásával 

újbóli nyugdíjmegállapítást kérjen. Ideális esetben ez a kérelem már egyből azt kellene 

eredményezze, hogy a szolgálati időbe mindenkinek beszámítják a szakmunkásképzésre fordított 

éveket, mivel a hatóságnak az EU Bíróság ítélete alapján saját hatáskörben is el kellene tekintenie 

a diszkriminatív, EU irányelvbe ütköző jogszabály alkalmazásától. A gyakorlati tapasztalatink 

alapján azonban azt kell mondjuk, hogy a hatóság nem lesz ilyen bátor, hogy ezt ténylegesen 

megtegye, így feltehetőleg egy a kérelmet elutasító határozatot fog hozni. A nyugdíj 

megállapítására irányuló eljárás kétfokú, így az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel lehet és 
kell is élni, amennyiben az elutasító tartalmú. A másodfokú nyugdíjfolyósító hatóság az ügy 

minden körülményeit vizsgálja és jogosult eltérő döntést hozni az elsőfokú döntéshez képest, 

amely másodfokú döntés véglegesnek minősül. Fontos szempont, hogy ezen eljárás – mindkét 

fokon – a Tny. 81. § (1) bekezdése értelmében költség- és illetékmentes, eddig tehát az 

érintettnek az eljárási költségei csupán az ügyvédi munkadíjra terjednek ki.

A hatóság elutasító tartalmú, végleges döntése bíróság előtt felülvizsgálható a Tny. 95/A. § és 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114. § 
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(1) bekezdése értelmében (un. közigazgatási per). A perben eljáró bírósághoz a kereseti kérelem 

egyrészt a már hatósági szinten is benyújtott nyugdíj-újramegállapításra, másrészt előzetes 

döntéshozatal iránti kérelemre, harmadrészt az eljárás felfüggesztésre és a diszkriminatív 

szabályozás alkotmányossági kontrolljára irányul. Ennek azért van jelentősége, mert a bírák 

önállóan dönthetnek arról, hogy a kereseti kérelemnek megfelelően kezdeményeznek-e előzetes 

döntéshozatali eljárást az EU Bíróságnál, illetve, ha ezt nem is, de alkotmányossági kontroll iránti 

kérelemmel élhetnek az Alkotmánybíróság felé. A peres hajlandóság kapcsán itt rámutatunk, 

nyilvánvaló, hogy minél több bíró elé kerül ilyen tárgyú ügyben előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kereseti kérelem és/vagy normakontroll indítvány, annál nagyobb 

esély van az ügyünkben eljáró olyan bíróra, aki az uniós jogszabályi előírások elsőbbségének a 

biztosítása, illetőleg az alapjogok (egyenlő bánásmód követelménye, tulajdonhoz való jog) 

érvényre juttatása érdekében hajlandó előzetes döntéshozatali eljárást, vagy normakontroll eljárást 

kezdeményezni. Rögzítjük, hogy ezen bírósági felülvizsgálati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pontja szerint tárgyi illetékmentes, ami azt jelenti, hogy az 

eljárásnak költsége nincs, ott legfeljebb – pervesztesség esetén – az ellenérdekű fél 

(nyugdíjhatóság) jogi képviseletével felmerült perköltséget kell megfizetni, ezen felül csak az 

Önök részére kifejtett jogi tevékenységünk kapcsán előre kalkulálható ügyvédi 
munkadíjunkat szükséges megfizetni.

Amennyiben a bírósági eljárás kedvezően zárul, úgy a bíróság jogosult a hatóság helyett új döntést 

hozni vagy pedig a hatóságnak meghatározni, hogy mely szempontok figyelembe vételével kell 

újra megvizsgálnia és megítélnie a benyújtott nyugdíj újra-megállapítási kérelmet. Ennek 

következménye a nyugdíj emelt összegű megállapítása lehet.

Azon bírósági eljárásokat követően, ahol a bírák nem kezdeményeztek előzetes döntéshozatalt és 

nem is éltek a bírói aktivizmus lehetőségével azáltal, hogy figyelmen kívül hagyták a 

diszkriminatív szabályozást (ld. fenti ítélet (39) bekezdés) – tehát nekünk kedvezőtlen ítélet 

születik –, ott az ítéletek alapjogsértő volta miatt alkotmánybírósági kontroll 
kezdeményezhető. Ennek sikere esetén az Alkotmánybíróság alkalmazási tilalmat mondhat ki az 

adott ügyben a diszkriminatív szabályozás kapcsán, ami azt eredményezi, hogy a döntés nyomán 

megismételt alapeljárásban a szabály figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani a nyugdíjat, 
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tehát figyelembe kell venni mindenki esetében a szakmunkásképzéssel töltött éveket is. Az 

alkotmánybírósági eljárás szintén „ingyenes”, csak az ügyvédi munkadíj merül fel költségként.

Az alkotmánybírósági eljárás esetleges sikertelensége esetén pedig megnyílik a lehetőség a 

strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához (továbbiakban: EJEB) fordulni az 

egyezményes jogok sérelmének panaszolásával. Ez a fórum vagyoni és nemvagyoni kompenzációt 

tud megítélni a panaszolt állam terhére, a kérelmezőt ezzel némiképp előnyösebb helyzetbe 

juttatva anyagi szempontól, ugyanakkor azt látni kell, hogy a diszkriminatív szabályozásra nincs 

közvetlen ráhatása. Ez az eljárás szintén költségmentes, csak az ügyvédi munkadíj merül fel.

Fenti eljárások prognosztizálhatóan több évet vesznek igénybe, különös figyelemmel arra, hogy a 

strasbourgi fórum egyedül is 2-3 évet eltölt az ügyek iktatásától az érdemi vizsgálatig anélkül, hogy 

bármilyen fejlemény lenne. Ugyanakkor annak ellenére, hogy több fórum előtt és több fokon is el 

kell járnunk az ügyben, annak tárgya miatt kifejezetten előny, hogy illetékmentesen lehet igénybe 

venni az eljárásokat.

Az ügyvédi munkadíjra nézve pedig óradíjas konstrukciót kínálunk, amelynek alapja 

munkaóránként 20.000 Ft+Áfa, amely eljárási szintenként a következőképpen saccolható:

1. Közigazgatási eljárás I. fok – kérelem megszerkesztése, egyéb beadványok 12-14 óra

2. Közigazgatási eljárás II. fok – fellebbezés megszerkesztése, egyéb beadványok  10-12 óra

3. Bírósági felülvizsgálati kérelem – kereseti kérelem szerkesztése, benyújtása, minden szükséges 

dokumentum, igazolás összegyűjtése, csatolása, egyediesítés minden megbízást adó érintett 

esetében, válasziratok, tárgyalás 28-34 óra

4. Alkotmányjogi panasz 25-30 óra

5. Strasbourgi beadvány 25-30 óra

Összességében tehát legkevesebb 100 óra, míg legfeljebb 120 óra.

Az eljárással realizálható bevétel pedig a Tny. 80. § (1b) bekezdése értelmében a 
megállapítástól számított 5 évre visszamenőlegesen elmaradt folyósított nyugdíjhányad 
és ennek késedelmi kamatai, amelyet minden értinett esetében egyedi adatok 
ismeretében tudunk meghatározni.
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II. Jogalkotással okozott kár megtérítése iránti igény bírósági eljárásban történő 
érvényesítése

A jogalkotással okozott kár kapcsán megindítandó peres eljárásban a jogalkotó diszkriminatív 

szabályozásából fakadó károkat tudjuk kereseti kérelemmel érvényesíteni. Az eljárás tárgyát a 

jogalkotó EU irányelvet és egyebekben Alaptörvényt is sértő jogalkotása képezi, amely kapcsán 

minket terhel annak bizonyítása, hogy a jogsértő szabályozást a jogalkotó hozta meg (ez úgy 

gondoljuk evidens), hogy ok-okozati összefüggés áll fenn a sérelem és a jogalkotó tevékenysége 

között, és hogy a jogalkotó felróhatóan járt el. Ez utóbbi szempont az, amelynek a 

joggyakorlatban elég kétséges és széttartó gyakorlata figyelhető meg és amely nehezebbé teszi ezt 

az eljárást a korábbinál.

Ezen peres eljárásban szintén az előző, I. pontban meghatározott legfeljebb 5 éves időtartamra 
vonatkozó nyugdíjkülönbözet és késedelmi kamatai realizálható, amit a beszámított 

szakmunkásképzéssel töltött évek eredményeznének. Az 5 éves időtartamra korlátozást az 

általános polgári jogi elévülés rögzíti, amely nem Tny., hanem a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényen alapul.

A bírósági eljárás minimálisan kétfokú, költségeit tekintve a következőképpen alakul. Az eljárás 

tárgyi illetékfeljegyzési jogos, ami azt jelenti, hogy előzetesen nem kell megfizetni annak költségét, 

csak pervesztesség esetén – ez negatív eltérés az I. verziótól, ahol pervesztesség esetén sem merül 

fel illetékfizetési kötelezettség. Az illeték mértéke az érvényesíteni kívánt összeg 6 %-a (de 

legfeljebb 1.500.000 Ft). Erre rakódhat még rá pervesztesség esetén az ellenérdekű fél (Magyar 

Állam) képviselőjének munkadíja. Az érvényesíteni kívánt összeg érintettenként eltérő, azt 

minden esetben külön kell meghatározni a realizált és a diszkriminatív szabályozás elhagyásával 

realizálható nyugdíj különbözeteként.

A jogerős ítélet ellen szintén lehetőség van az Alkotmánybírósághoz, majd a strasbourgi EJEB-

hez fordulni, annak feltételei az I. pontban ismertetettekkel megegyeznek, mind költségét, mind 

kimeneti lehetőségeit tekintve az alábbi eltéréssel. 

A rendesbírósági eljárás jelen verzióban nem a nyugdíjtörvény alkalmazása miatt zajlik, hanem 

annak diszkriminatív rendelkezései okán, így az eljáró bíróság saját hatáskörben nem tudja sem 

figyelmen kívül hagyni, sem előzetes döntéshozatal vagy normakontroll indítvány tárgyává tenni a 
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sérelmezett szabályt, hiszen nem ezt alkalmazza, hanem a Ptk. jogalkotással okozott kárra 

vonatkozó szabályait. Ebből kifolyólag sem a rendesbírósági eljárásban, sem pedig alkotmányjogi 

panasz eljárásban nem a konkrét, diszkriminatív nyugdíjszabályozást, hanem a bírói ítélet 

alaptörvény-ellenességét tudjuk csak támadni, mivel az végső soron sérti az egyenlő bánásmódhoz 

való jog és a tulajdonhoz való jog alapjogokat. Az alkotmánybírósági eljárás tehát alkalmazási 

tilalmat nem eredményezhet, ennek nyomán a jövőre nézve a nyugdíj összege akkor sem 

emelkedik, ha egyebekben a bírósági eljárás nekünk kedvező módon zárul.

Az eljárás prognosztizálható időtartama kétfokú bírósági eljárással számolva is több év, csak a 

rendes bírói szakasz 3-5 évig is eltarthat.

Az ügyvédi munkadíj az fenti óradíjas konstrukcióval alábbiak szerint alakul:

1. Peres eljárás I. fok – kereseti kérelem szerkesztése, benyújtása, minden szükséges 

dokumentum, igazolás összegyűjtése, csatolása, egyediesítés minden megbízást adó érintett 

esetében, válasziratok, kettős szerkezetű per, tárgyalásokon való részvétel 30-35 óra

2. Peres eljárás II. fok – fellebbezés megszerkesztése, egyéb beadványok, tárgyalás 20-25 óra

4. Alkotmányjogi panasz 25-30 óra

5. Strasbourgi beadvány 25-30 óra

Összességében tehát legkevesebb 100 óra, míg legfeljebb 120 óra.

Kelt: Budapest, 2019. november 20.


